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Nieuwsbrief
Corona en thuisblijfregels leerlingen
Rkbs. De Vlaswiek

Tot onze spijt maar wel zoals verwacht spelen de regels rondom corona nog steeds een
grote rol in de dagelijkse gang van zaken op school. Zo zijn de thuisblijfregels uit het
oorspronkelijke protocol nog steeds van kracht voor kinderen met symptomen die kunnen wijzen op een coronabesmetting. En omdat het najaar voor de deur staat en de
eerste verkoudheden de kop opsteken, worden de gevolgen van deze regels nu pas echt
merkbaar in alle groepen. Voor de duidelijkheid zetten we deze regels uit het protocol
nog eens op een rijtje.
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•

Kinderen met verkoudsheidsklachten, koorts, benauwdheid en/of verlies van
geur/smaak blijven thuis tot deze klachten over zijn. Hierop wordt een uitzondering gemaakt voor de leerlingen in groep 1/2. Zij mogen met neusverkoudheidsklachten wel naar school komen. Als daar andere klachten bijkomen zoals hoesten, keelpijn, e.d. moeten ook deze kinderen thuisblijven. Wanneer de klachten
over zijn of nadat er d.m.v. een test is aangetoond dat dit geen corona is, mogen
kinderen weer naar school. Wanneer de klachten ontstaan tijdens de schooldag,
worden de ouders opgebeld om het kind op te (laten) halen.

•

Wanneer een huisgenoot van een kind koorts heeft of benauwd is, blijft het kind
thuis tot deze klachten over zijn of er een negatieve testuitslag is.

•

Wanneer een kind zelf of een huisgenoot van een kind positief getest is op corona, blijft het kind thuis. Met de GGD spreekt de ouder de termijn af die hiervoor
gehanteerd dient te worden.
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Voor leerkrachten, overig personeel en vrijwilligers op school gelden grotendeels dezelfde thuisblijfregels als voor leerlingen. Wanneer een leerkracht corona gerelateerde
klachten heeft, kan zij pas weer naar school komen wanneer een test heeft uitgewezen
dat dit geen corona is. We verwachten dat er hierdoor de komende maanden regelmatig
leerkrachten afwezig zullen zijn en dat we deze afwezigheid niet altijd zullen kunnen
opvangen. Daarom willen we u er alvast op attenderen dat het realistisch is om er rekening mee te houden dat we de komende tijd groepen naar huis zullen moeten sturen. Dit
doen we alleen als er geen andere oplossing voorhanden is. En Het spreekt voor zich
dat we kinderen nooit zo maar naar huis sturen zonder dat we eerst contact hebben
gehad met een van de ouders/verzorgers.

Controle contactgegevens ouders
Mede m.b.t. het bovenstaande willen wij de contactgegevens van de ouders controleren.
Daarom krijgt uw kind een dezer dagen een uitdraai van deze gegevens uit ons administratiesysteem Parnassys mee. Wilt u dit nakijken en eventuele wijzigingen of aanvullingen op het blad noteren en mee terug geven? Ook eventuele noodnummers van familie
of buren zijn hierbij welkom. Wanneer er in Parro nog een extra ouder mag worden toegevoegd om de bereikbaarheid te vergroten, dan horen we dit ook graag van u.
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Omgekeerde oudergesprekken
Op maandag 14 en dinsdag 15 september zijn er omgekeerde oudergesprekken gepland voor de ouders / verzorgers van alle leerlingen die dit schooljaar bij een nieuwe
juf gestart zijn. De uitnodigingen zijn inmiddels via Parro
verstuurd.
Aan de kinderen is een formulier meegegeven dat u kunt
gebruiken om het gesprek voor te bereiden.

Ouderbijdrage

Vacature MR
Er is op dit moment een vacature voor een vertegenwoordiger
van de ouders in de medezeggenschapsraaad. In de MR is
plaats voor twee ouders en twee personeelsleden van De
Vlaswiek. Zij hebben een belangrijke stem bij besluiten die
genomen worden t.b.v. het onderwijs op onze school.
Binnenkort komt er een schrijven met meer uitleg vanuit de
MR zelf.

Verkeersbrigadiers gezocht

Van de ouderbijdrage betaalt de activiteitencommissie elk
jaar alle extraatjes voor de kinderen van onze school bij
sinterklaas-, kerst– en paasviering, bij de Koningsspelen,
de themadag , schoolreis, de laatste schooldag enzovoorts. Naast alle acties die daarvoor gehouden worden,
zijn de vrijwillige bijdragen van groot belang om dit op deze
manier te kunnen blijven doen.
Wij vragen hiervoor € 12,50 per kind, over te maken op
NL78 RABO 0330 6731 06 t.n.v. Stichting Vrienden van
de Vlaswiek.

We zijn op zoek naar versterking van de groep van verkeersbrigadiers. Zij zorgen er samen met de leerkrachten voor
dat er bij het einde van de schooldag zo veilig mogelijk kan
worden overgestoken. Op dit moment zijn er te weinig brigadiers om het schema elke dag rond te krijgen. Als u toch
regelmatig aan school staat ‘s middags en op dat moment
een handje wilt toesteken, dan horen we het heel graag van
u.

Bag2School
In oktober starten we weer een Bag2School actie op om
extra geld in te zamelen voor activiteiten. Dus mocht u nu
uw kasten leegruimen en oude kleding hebben, bewaar
het aub nog enkele weken zodat het ten goede kan komen
aan de kinderen van onze school.

Kalender sept. en okt. 2020
Woensdag
9 september t/m
vrijdag 11 september 2020
Maandag
14 september en
dinsdag 15 september 2020
Woensdag
16 september 2020
Woensdag
30 september 2020
Donderdag
1 oktober 2020
Woensdag
7 oktober 2020
Vrijdag
16 oktober 2020
Maandag
19 oktober t/m
vrijdag 23 oktober 2020
Maandag
26 oktober 2020

schoolkamp groep 7/8
omgekeerde oudergesprekken
start weerbaarheidslessen groep 5/6 en 7/8
start kinderboekenweek
voorstelling in De Vlaschaard voor alle groepen
Perspectodag; alle kinderen vrij
themadag / herfstviering
herfstvakantie
studiedag; alle kinderen vrij

